


 

โครงการ “ประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ  
ของ UPU ประจําปี 2556” 

 
1. ชื่อโครงการ: ประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศของ UPU ประจําปี 2556 

2. หัวข้อประกวด: “ทําไมนํ้าจึงมีคุณค่า” (Why water is precious) 

3. หลกัการและเหตผุล: 
บริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด (ปณท) เป็นหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ไอซทีี) มีภารกิจในการรณรงค์ใหค้นไทยมีการเขียนและใชภ้าษาไทยให้ถกูต้องโดยการจดัประกวด
การเขยีนจดหมายเป็นประจําทุกปีทั้งในระดับประเทศ (งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ ปณท ดําเนินการเอง และระดับระหว่างประเทศ (การประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ) 
เป็นกิจกรรมทีก่ารไปรษณีย์ของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal 
Union, UPU) ให้ความร่วมมอืแก ่UPU ตามหัวข้อการประกวดที ่UPU กําหนดไวแ้ต่ละปี ซึ่งในปีนีไ้ด้มีการกําหนด
หัวข้อ “Write a Letter about why water is precious” โดยจดหมายของผู้ที่ชนะการประกวดอันดับที่ 1 
ของประเทศไทยจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้ UPU พิจารณาคัดเลือกผูช้นะในระดับระหว่าง
ประเทศต่อไป 

4. วัตถุประสงค:์ 
4.1 เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนในประเทศมีการเขียนจดหมายและการใช้ทักษะภาษาไทยที่ถูกต้องยิ่งขึ้น 
4.2 เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนรู้จักและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีคุณค่า 
4.3 เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยมีเวทีในการแสดงความคิดเห็นในระดับสากล 

5. กลุ่มเป้าหมาย:  เยาวชนไทย (สญัชาติไทย) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี 
ในวันที่ 30 เมษายน 2556 (คือผู้ที่เกิดต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2541 เป็นต้นมา) 

6. ระยะส่งผลงาน: 
- เปิดรับผลงาน บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
- พิจารณาตัดสิน 1 มีนาคม – 15 มีนาคม 2556 
- ประกาศผล  31 มีนาคม 2556 

 

 

 



 

รางวัลโครงการประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ ประจําปี 2556 

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล 

1.1 ทุนการศึกษา  จํานวน   10,000   บาท 

1.2 ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  

1.3 ชุดของที่ระลึกจากหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 

1.4 สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสมตราไปรษณียากร เป็นเวลา 1 ปี มลูค่า 500 บาท 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล 

2.1 ทุนการศึกษา  จํานวน    5,000    บาท 

2.2 ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  

2.3 ชุดของที่ระลึกจากหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 

2.4 สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสมตราไปรษณียากร เป็นเวลา 1 ปี มลูค่า 500 บาท 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล 

3.1 ทุนการศึกษา  จํานวน    3,000    บาท 

3.2 ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  

3.3 ชุดของที่ระลึกจากหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 

3.4 สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสมตราไปรษณียากร เป็นเวลา 1 ปี มลูค่า 500 บาท 

4. รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล 

4.1 ชุดของที่ระลึกจากหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 

4.2 ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  

พิเศษ!!! “รางวัลลายมือสวย” สําหรับผู้ผ่านเข้ารอบจํานวน 13 คนสุดท้าย มีสิทธ์ิได้รับรางวัลลายมือสวย     

เพิ่มอีกหนึ่งรางวัล หากจดหมายที่ส่งเข้าประกวดเขียนด้วยลายมือและมีความสวยงามตามหลักการเขียนภาษาไทย

จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดพิเศษ 1 แพ็คจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) 

ทั้งนี้ หากไม่มผีู้ใดที่เหมาะสมสําหรับรางวัลดังกล่าว ปณท ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่มอบรางวลัใหแ้ก่ผู้เข้ารอบใดๆ ทั้งสิน้ 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  



 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 
 

1. ต้องเป็นการเขียนในรูปแบบ “จดหมาย” ตามหลักเกณฑท์ี่ถูกต้อง 

2. จดหมายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยชนะการประกวดหรือเคยได้รับการพิมพ์เผยแพร่ ณ ที่ใดมาก่อนโดยต้อง

มีคําไม่น้อยกว่า 600 คําและไม่เกิน 800 คํา 

3. เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์ (ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 พอยท์) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงใน

กระดาษขนาด A4 เท่านั้น ทั้งนี้ สําหรับผูท้ี่ผา่นเข้ารอบจํานวน 13 คนสุดท้าย มีสทิธ์ิได้รบัรางวัลลายมือสวย

เพิ่มอีกหนึ่งรางวัลหากส่งประกวดด้วยลายมือของตนเอง 

4. แจ้งชื่อ-นามสกลุ ที่อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์และชื่อโรงเรียน (สําหรับการติดต่อกลับ) ให้ชัดเจน ทั้งนี ้ต้องแนบ

สําเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย 

5. จดหมายที่ส่งเขา้ประกวดต้องส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (โดยถือตราประทับประจําวัน 

ของที่ทาํการไปรษณีย์เป็นสาํคัญ) โดยส่งฟรีไม่ต้องตดิแสตมป์มาที ่: 
 

 “โครงการประกวดการเขียนจดหมาย UPU ปี 2556” 

 ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง  บริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด 

 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี ่

 กรุงเทพมหานคร 10210-0299 

6. จดหมายที่ชนะการประกวดทุกรางวัลถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รูปแบบการเขียนจดหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




